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Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Να διατηρηθεί μέχρι……..
Βαθμός Ασφαλείας
Μαρούσι, 23-01-2019
Αρ. Πρωτ. Φ15/10578/Δ2
Βαθ. Προτερ.
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210 344.2212 (Ε.Ε.)
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: 210 344.3390
Email
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ΚΟΙΝ.:

«ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ
info@horizontes4all.org.gr

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε.
και Δ.Ε. της χώρας. Έδρες τους.
2. Διευθύνσεις Π.Ε. της χώρας.
3. Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας.
4. Σχολικές μονάδες Π.Ε.
(δια των οικείων Δ/νσεων)

5. Σχολικές μονάδες Δ.Ε.
(δια των οικείων Δ/νσεων)

Θέμα: Έγκριση διεξαγωγής Μαθητικού Διαγωνισμού με θέμα «Χορεύοντας οι λέξεις του τόπου μου»
Σχετ.: τα με αρ. πρωτ. 213909/Δ2/11-12-2018 και 216768/Δ2/17-12-2018 εισερχόμενα έγγραφα του οικείου
Υπουργείου.
Απαντώντας στην από 29-06-2018 αίτησή σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 58/06-12-2018
απόσπασμα πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), με το οποίο δίδεται θετική εισήγηση,
σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή Μαθητικού Διαγωνισμού και όχι εκπαιδευτικού
προγράμματος, όπως είχε αρχικά ζητηθεί, με τίτλο «Χορεύοντας με τις λέξεις του τόπου μου».
O εν λόγω Διαγωνισμός, τον οποίο διοργανώνει το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Ορίζοντες»,
απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες δημόσιων και ιδιωτικών Δημοτικών Σχολείων (Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης),
Γυμνασίων και Λυκείων (όλων των τύπων και όλων των τάξεων), καθώς και Σχολείων Ειδικής Αγωγής.
Σκοπός του συγκεκριμένου Μαθητικού Διαγωνισμού είναι η εξοικείωση των μαθητών/τριών με την
ιστορία του τόπου τους και με τη διαδικασία της έρευνας και της αξιολόγησης της ιστορικής πληροφορίας
μέσω της γλώσσας του χορού. Ο Διαγωνισμός δεν έχει τον τυπικό χαρακτήρα της συμβατικής διερεύνησης
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γνώσεων, ενώ παράλληλα είναι δυνατόν να διευρύνει ουσιαστικά και να εμπλουτίσει το Πρόγραμμα
Σπουδών χωρίς να παρεμποδίζει την εκπαιδευτική διαδικασία. Τέλος, ο διαγωνισμός με τίτλο «Χορεύοντας
οι λέξεις του τόπου μου» μπορεί να υλοποιηθεί στο πλαίσιο των μαθημάτων της Ευέλικτης Ζώνης, Γλώσσας,
Φυσικής Αγωγής, Εικαστικών, Ερευνητικής Εργασίας, αλλά και εκτός Ωρολογίου Προγράμματος στο πλαίσιο
του Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων (Πολιτιστικό Πρόγραμμα).
Οι επιμέρους στόχοι του Διαγωνισμού είναι οι μαθητές/τριες:
 να ερευνήσουν την προσωπική και οικογενειακή τους ιστορία, να γνωρίσουν τις ρίζες τους.
 να ερευνήσουν πτυχές της τοπικής ιστορίας.
 να εξετάσουν κοινά σημεία και διαφορές ανάμεσα σε διαφορετικές παραδόσεις με επίκεντρο τον
παραδοσιακό χορό και να προχωρήσουν σε συνθέσεις.
 να αντιληφθούν και να απολαύσουν τον πλούτο της πολυπολιτισμικής ομάδας.
Τα σχολεία που θα λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό, καλούνται να ενεργοποιήσουν τα συλλογικά
όργανα της σχολικής κοινότητας, να συνεργαστούν με άλλους φορείς, να σχεδιάσουν και να
κατασκευάσουν ένα λεύκωμα ερευνώντας τις πτυχές της τοπικής ιστορίας μέσα από τους παραδοσιακούς
χορούς. Τα λευκώματα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά και ταχυδρομικά. Επιπλέον, κάθε ομάδα, σε
συνεργασία με την οργανωτική επιτροπή, πρέπει να επιλέξει 1-2 από τους χορούς και να είναι σε θέση:
α) να κάνει μία σύντομη παρουσίασή τους και
β) να τους διδάξει στις υπόλοιπες ομάδες.
Στη συνέχεια τα σχολεία καλούνται να υποβάλουν σε πλατφόρμα τις καλές πρακτικές που σχεδιάστηκαν και
υλοποιήθηκαν, προκειμένου να γίνει η επιλογή των σχολικών μονάδων που θα βραβευτούν για τη συνολική
τους δράση.
Οι σχολικές μονάδες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως και την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019,
ενώ θα μπορούν να υποβάλουν τις δράσεις τους μέχρι και την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019.
Τα ονόματα των διακριθέντων σχολικών μονάδων στον Διαγωνισμό θα ανακοινωθούν μέσω της
ιστοσελίδας του Σωματείου μέχρι την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 και η τελετή βράβευσης θα λάβει χώρα
στην Αθήνα τον Απρίλιο. Η ακριβής ημερομηνία θα γνωστοποιηθεί επίσης στην ιστοσελίδα του εν λόγω
Σωματείου.
Επισημαίνεται ότι από κάθε βαθμίδα, μετά από αξιολόγηση από την επιτροπή, θα βραβευτεί μία
σχολική μονάδα, ενώ σε όλες τις μονάδες θα δοθεί Βεβαίωση Συμμετοχής. Τα βραβεία αφορούν σε
εκπαιδευτικό/ ψηφιακό υλικό.
Η έγκριση του εν λόγω Διαγωνισμού δίδεται για το σχολικό έτος 2018-2019, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον Διαγωνισμό να είναι προαιρετική.
2. Δεν θα υπάρξουν έσοδα από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και η συμμετοχή σε
όλες τις φάσεις του Διαγωνισμού θα είναι δωρεάν.
3. Τα έργα των μαθητών/τριών θα υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και
δεν θα εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών.
4. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον Διαγωνισμό θα υλοποιηθεί με ευθύνη των εκπαιδευτικών των
επιμέρους σχολικών μονάδων και με την άδεια των γονέων και κηδεμόνων τους.
5. Η διενέργεια του Διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση έργων που έχουν αποσταλεί και
βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση
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των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών (και κατά τα ισχύοντα στο ν. 2121/1993
«Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα», ΦΕΚ 25, τ. Α΄, 04.03.1993).
Για περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τον Διαγωνισμό μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
του Σωματείου «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»: http://www.horizontes4all.org.gr .

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

Εσωτερική διανομή:
1. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
2. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκ/σης
3. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε.- Τμήμα Β΄
4. Δ/ση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης- Τμήμα Β΄
5. Δ/ση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης- Τμήμα Β΄
6. Δ/νση Εκπ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας- Τμήμα Α΄
7. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε.- Τμήμα Β΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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